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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 
และแนวทางการปฎิบติั 

 

1. บทน า 

ดว้ย บรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย มอีุดมการณ์ในการ
ด าเนินธุรกจิอย่างมคีุณธรรม โดยยดึมัน่ให้ความส าคญัในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุ่ม
ภายใต้กรอบการบรหิารจดัการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีมธีรรมาภบิาล ด าเนินธุรกจิด้วยความโปร่งใส มี
ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่ลดโอกาสการเกิดทุจรติในองค์กร เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่
ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัในทุกรูปแบบ 

และเพือ่ใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯมกีารก าหนดบทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ และแนวทางการปฏบิตั ิทีเ่หมาะสม 
ในการป้องกนัทุจรติคอรร์ปัชนัทีอ่าจเกดิขึ้นกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และเพื่อใหก้ารตดัสนิใจและการด าเนินงานที่อาจมี
ความเสี่ยงด้านการทจุรติคอร์รปัชนัได้รบัการพิจารณาและปฏิบตัิอย่างรอบคอบ บรษิัทฯจึงได้ก าหนด นโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชนัและแนวทางการปฎิบติั ไว้อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมกีารชี้แจง ท าความ
เขา้ใจ รวมถงึการสือ่สาร ใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรหิาร และพนกังานทุกระดบัชัน้โดยทัว่ถงึ เพือ่
เป็นแนวทางการปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการด าเนินธุรกจิและพฒันาสูอ่งคก์รแห่งความยัง่ยนื  

 

2. ค านิยาม 

2.1 คอรร์ปัชนั  หมายถงึ  การให ้ขอให ้หรอืรบัว่าจะให ้หรอืการกระท าการในรูปแบบใดๆ เช่น การเสนอ ให้
สญัญา มอบให้ ให้ค ามัน่ว่าจะให้ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใด (“สนิบน”) เป็นต้น แก่เจ้าหน้าที่ของรฐั 
หน่วยงานของรฐั หน่วยงานของเอกชน หรอื ผูม้หีน้าทีไ่ม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพือ่ใหห้รอืจูงใจ
ให้บุคคลดงักล่าวกระท าหรอืละเว้นกระท าการหรอืการปฏบิตัหิน้าที่ที่ไม่ชอบ รวมทัง้การเรยีก รบัหรอื
ยอมจะรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ เพื่อกระท าการหรอืละเว้นการ
กระท าหรอืการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าการนัน้จะชอบหรอืไม่ชอบกต็าม เวน้แต่เป็นกรณีที่
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรอืจารตีทางการค้าให้
กระท าได ้

2.2 บริษทัฯ หมายถงึ บรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) 

2.3 บริษทัย่อย หมายถงึ บรษิทัที ่บรษิทั เนชัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอด็ดูเทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ถอื
หุ้นในสดัส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว หรือมีอ านาจควบคุมบริษัท โดยมี
อทิธพิลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรอืการด าเนินงานของบรษิทัอย่างมนียัส าคญั 
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2.4 บุคลากร  หมายถงึ  คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

2.5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถงึ  ผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ คู่แขง่ขนัทางการคา้ เจา้หนี้ พนกังาน สงัคม ชุมชน 
หน่วยงานราชการและองคก์รทีเ่กี่ยวขอ้ง 

2.6 ประโยชน์อ่ืนใด  หมายถงึ  สิง่ทีม่มีลูค่า ไดแ้ก่ การลดราคา การรบัความบนัเทงิ การรบับรกิาร การรบั
การฝึกอบรม หรอืสิง่อื่นใดในลกัษณะเดยีวกนั 

2.7 ของขวญั  หมายถงึ  เงนิ ทรพัย์สนิ สิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กนัเพื่ออธัยาศยัไมตร ีหรอืให้
เป็นรางวลั หรอืใหโ้ดยเสน่หา หรอืเพือ่การสงเคราะหห์รอืใหเ้ป็นสนิน ้าใจ 

2.8 ทรพัยสิ์น  หมายถงึ  
2.8.1 ค่าตอบแทนวทิยากร หรอืผูบ้รรยาย หรอื ทีป่รกึษาในนามบรษิทัฯฯ 
2.8.2 การใหส้ทิธพิเิศษ ซึ่งมใิช่สทิธทิีจ่ดัไวส้ าหรบับุคคลทัว่ไปในการไดร้บัการลดราคาทรพัยส์นิ 
2.8.3 การใหส้ทิธพิเิศษในการไดร้บัการบรกิารหรอืความบนัเทงิ 
2.8.4 การออกค่าใชจ่้ายในการเดนิทาง หรอืท่องเทีย่ว ค่าทีพ่กั ค่าอาหาร หรอืสิง่ใดในลกัษณะเดยีวกนั 
2.8.5 บตัร ตัว๋ หรอืหลกัฐานอื่นใด การช าระเงนิล่วงหน้า หรอืการคนืเงนิใหภ้ายหลงั 

2.9 ปกติประเพณีนิยม  หมายถงึ  เทศกาลหรอืวนัส าคญั ซึ่งอาจมกีารใหข้องขวญักนั และใหห้มายความ
รวมถงึโอกาสในการแสดงความยนิด ีการแสดงความขอบคุณ การต้อนรบั การแสดงความเสยีใจ หรอื
การใหค้วามช่วยเหลอืตามมารยาททีถ่อืปฏบิตัใินสงัคมดว้ย 

2.10 การช่วยเหลือทางการเมือง  หมายถงึ  การช่วยเหลอืไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการเงนิ หรอืในรูปแบบอื่น
เพื่อสนันสนุนพรรคการเมอืง การซื้อบตัรเขา้ชมงานที่จดัเพื่อระดมทุนหรอืบรจิาคเงนิให้แก่องคก์รทีม่ี
ความสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัพรรคการเมอืง 

2.11 เงินสนับสนุน (Sponsorships)  หมายถงึ  เงนิทีจ่่ายไปโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อผลประโยชน์ทางธุรกจิ 
ตราสนิค้า หรอืชื่อเสยีงของบรษิัทฯ ซึ่งมคีวามเสี่ยงเนื่องจากเป็นการจ่ายเงนิส าหรบัการบรกิารหรอื
ผลประโยชน์ทีย่ากต่อการวดัผลและตดิตาม  

 

3. วตัถปุระสงค ์

3.1 เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดความรบัผดิชอบ แนวปฏบิตั ิและการด าเนินการทีเ่หมาะสม เพือ่
ป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชนักบัทุกๆกจิกรรมทางธุรกจิ  

3.2 เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึจุดยนื และ เจตนารมณ์ การมสี่วนร่วมทีช่ดัเจนของ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานทุก
ระดบั ของ บรษิทั เนชัน่ อนิเตอร์เนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัฯย่อย ในการ
ต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 
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4. ขอบเขต 

4.1 นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชนัน้ีใช้กบับุคคลที่ปฎิบตังิานอยู่ในทุกระดบัชัน้ของ บรษิทั เนชัน่ อนิเตอร์
เนชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ไม่ว่าจะเป็นการปฎบิตังิานประจ าตามสญัญา 
ประเภทมกี าหนดเวลาหรอืชัว่คราว ทีป่รกึษา พนกังานฝึกงาน พนกังานทีถู่กส่งใหไ้ปปฎบิตังิานชัว่คราว
ทีอ่ื่น พนกังานทีป่ฎบิตังิานในประเทศ พนกังานชัว่คราว ตวัแทน ผูส้นบัสนุน หรอืบุคคลอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.2 การปฎิบตัติามนโยบายฯน้ีถอืเป็นเงื่อนไขการจ้างงานของพนักงานทุกคน และต้องมกีารปฎิบตัติามใน
ทุกพืน้ที ่ทีบ่รษิทัฯมกีารด าเนินธุรกจิ 

 

5. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะไม่กระท าการหรอืยอมรบัการคอร์
รปัชนัทุกรูปแบบ โดยบรษิทัฯถอืว่าการคอร์รปัชนัเป็นสิง่ผดิกฎหมายและท าลายความน่าเชื่อถอืของการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ ดงันัน้ พนักงานทุกระดบัต้องปฎบิตัติามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนันี้ โดยครอบคลุม
ถึงธุรกิจและรายการทัง้หมดทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้มีผลเสียหายเกิดขึ้นต่อบริษัทฯและสังคม โดยให้
ความส าคญัต่อการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมคีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้บรษิทัฯจงึมขีอ้ก าหนดของนโยบาย
ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัไว ้ดงันี้ 

5.1 ห้าม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เรียก หรือรบัผลประโยชน์หรือ
ทรพัยส์นิที่จะน าไปสู่การปฏบิตั ิหรอืการละเว้นการปฏบิตัหิน้าที่ในความรบัผดิชอบของตวัเองในทางมิ
ชอบ หรอือาจท าใหบ้รษิทัฯเสยีผลประโยชน์นัน้ ๆ ได ้ 

5.2 ห้าม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอ หรือให้ผลประโยชน์หรือ
ทรพัยส์นิใดๆ แก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจใหบุ้คคลผู้นัน้กระท าสิง่ใดๆ หรอืละเวน้การกระท าสิง่ใดๆผดิ
กฎหมายหรอืโดยไม่ชอบในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตน  

5.3 ในกรณีที่มีการกระท าอันถือเป็นการทุจริตคอร์รปัชนัเกิดขึ้น ถือว่าเป็นการกระท าที่ร้ายแรง และจะ
พจิารณา ด าเนินการต่อบุคคลผูน้ัน้ตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั หรอืกฎหมายอย่างเคร่งครดั 

 
6. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ  

6.1 คณะกรรมการบรษิทัฯ มหีน้าที่และความรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลให้มรีะบบที่
สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนัก ให้
ความส าคญั และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร  
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6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิและบญัช ี
ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มัน่ใจว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มคีวามรดักุมเหมาะสม ทนัสมยั และมปีระสทิธภิาพ  

6.3 ผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิาร มหีน้าที่และความรบัผดิชอบในการก าหนดให้มีระบบและให้การส่ งเสริมและ
สนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั เพื่อสื่อสารไปยงัพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทัง้
ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกจิ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนด ของกฎหมาย  

6.4 ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน มหีน้าที่และความรบัผดิชอบในการตรวจสอบการปฏบิตังิานว่าเป็นไป
อย่างถูกต้องตามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั ทัง้แนวการปฏบิตั ิระเบยีบการ และ ขอ้ก าหนด
ของหน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามรีะบบการควบคุมที่เหมาะสมและเพยีงพอต่อความเสีย่งด้าน
การทุจรติคอรร์ปัชนัทีอ่าจเกดิขึน้ และน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

6.5 คณะกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยต้องปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการ
ทุจรติคอรร์ปัชนัอย่างเคร่งครดั และหากไม่ไดป้ฏบิตัติามนโยบายฯนี้ จะตอ้งไดร้บับทลงโทษทางวนิัย  

 
7. แนวปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั  

7.1 คณะกรรมการบรษิทัฯ ผู้บรหิาร พนักงานของบรษิทัฯ ทุกระดบั ต้องยดึถอืปฏบิตัติามนโยบายต่อต้าน
การทุจรติคอรร์ปัชนัและจรรยาบรรณบรษิทัฯอย่างเคร่งครดั โดยตอ้งไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัการทุจรติคอร์
รปัชนั ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม  

7.2 คณะกรรมการบรษิัทฯ ผู้บรหิาร พนักงานของบรษิัทฯ ต้องไม่พงึละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเห็นการ
กระท าที่เขา้ข่ายการทุจรติคอร์รปัชนัที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ โดยต้องแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลที่
รบัผดิชอบทราบ และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ หากมขีอ้สงสยั หรอืขอ้ซกัถามให้
ปรกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีก่ าหนดใหท้ าหน้าทีร่บัผดิชอบเกี่ยวกบัการตดิตาม การปฏบิตัติาม
จรรยาบรรณของบรษิทัฯผ่านช่องทางต่างๆ ทีก่ าหนดไว ้ 

7.3 บรษิทัฯใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานทีป่ฏเิสธหรอืแจง้เรื่องการทุจรติคอรร์ปัชนัที่เกี่ยวขอ้งกบั
บรษิทัฯ โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการแจง้หรอืรายงานตามทีบ่รษิทั
ฯก าหนดไวใ้นคู่มอืการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

7.4 คณะกรรมการบรษิทัฯ ผูบ้รหิาร พนกังานของบรษิทัฯ ทีก่ระท าการทุจรติคอรร์ปัชนัถอืเป็นการกระท าผดิ
จรรยาบรรณ ซึง่จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาทางวนิัยตามระเบยีบทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ 
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7.5 บรษิทัฯตระหนักถงึความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเขา้ใจกบับุคคลอื่นที่ต้องปฏบิตัิ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
นโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนันี้  

7.6 คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ต้องไม่เรยีกรอ้ง ด าเนินการหรอื ยอมรบั
การคอรร์ปัชนัในรปูแบบต่างๆ เพือ่ประโยชน์ของตนเอง ครอบครวั พวกพอ้ง และคนรูจ้กั  

 

8. แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัของก านัล การเลี้ยงรบัรอง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

บรษิทัฯมนีโยบายการทีจ่ะไม่มอบหรอืรบัของขวญัในรูปแบบใดๆ หรอืทีเ่ป็นเงนิสด ระหว่างผูท้ีท่ าธุรกจิกบั
บรษิทัฯ เว้นแต่การให้หรอืรบัของขวญัและการเลี้ยงรบัรองตามประเพณีนิยมที่อยู่ในเกณฑ์พอสมควร เพื่อรกัษา
ความสมัพนัธ์ทีด่กีบัผูท้ าธุรกจิ โดยไม่หวงัทีจ่ะไดร้บัการบรกิารหรอืสิง่ตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจงที่ไม่ถูกต้องตาม
หลกัจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

การใหห้รอืรบัของขวญัและการเลีย้งรบัรองควรอยู่ในเกณฑด์งันี้  

8.1 ตอ้งเป็นไปตามประเพณีนิยมซึง่มธีรรมเนียมปฏบิตัอิยู่  

8.2 ตอ้งเป็นไปโดยประมาณไม่บ่อยครัง้และเหมาะสมกบัโอกาส  

8.3 ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย ขอ้บงัคบั และเป็นไปตามการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและนโยบายของบรษิทัฯใน
เรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง  

8.4 คณะกรรมการบรษิทัฯ ผู้บรหิาร และพนักงาน ต้องไม่รบัเงนิหรอื ประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการ
สว่นตวัจากลูกคา้ คู่คา้ ของบรษิทัฯ หรอืจากบุคคลใดอนัเน่ืองจากการท างานในนามบรษิทัฯ  

8.5 คณะกรรมการบรษิทัฯ ผู้บรหิาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้หรอืกู้ยมืเงนิหรอืเรี่ยไรเงนิ สิง่ของจาก
ลูกคา้หรอื ผูท้ าธุรกจิกบับรษิทัฯ เวน้แต่เป็นการกู้ยมืเงนิจากธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิในฐานะของ
ลูกคา้ ของธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิดงักล่าว  

8.6 บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายการเสนอเงนิ สิง่จงูใจของก านลั สทิธปิระโยชน์พเิศษ ในรปูแบบใดๆ แก่ลูกคา้ คู่
คา้ของบรษิทัฯ หน่วยงานภายนอกหรอืบุคคลใดๆ เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ธุรกจิ ยกเวน้การใหก้ารเลี้ยงรบัรอง
ทางธุรกจิตามประเพณีนิยม สว่นลดการคา้ และโครงการสง่เสรมิการขายของบรษิทัฯ 

8.7 บรษิทัฯ ตะหนักถงึความส าคญัในการสื่อสาร และประชาสมัพนัธ์ เพื่อสรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจแก่
กรรมการบรษิทัฯ พนักงาน ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี บรษิทัฯที่เกี่ยวขอ้ง รวมถงึ  ลูกค้า คู่ค้าของบรษิทัฯ 
หน่วยงานภายนอกหรอืบุคคลใด ในเรื่องที่ต้องปฎิบตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบายการปฎิบตัเิกี่ยวกบัของ
ก านลั การเลีย้งรบัรองและค่าใชจ่้ายอื่นๆ 
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9. แนวทางการปฎิบติัเก่ียวกบัการบริจาค  

9.1 เพื่อส่งเสรมิและพฒันาเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้มพีื้นฐานการศกึษาที่เหมาะสมกบัความสามารถและ
สติปัญญาเพื่อสร้างเสริมเยาวชนให้มีอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่นนั ้นๆ และด าเนินการเพื่อ
สาธารณประโยชน์ โดยไม่หวงัผลประโยชน์ตอบแทน บรษิทัฯจงึก าหนดนโยบายการและหลกัเกณฑ์
เกีย่วกบัการบรจิาคเพือ่การกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอยีดการควบคุมไวด้งัต่อไปนี้  

9.1.1 บุคคลหรอืหน่วยงานผูข้อจะต้องพสิูจน์ไดว้่ามกีจิกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดงักล่าวจรงิ 
และมกีารด าเนินการเพือ่สนับสนุนใหว้ตัถุประสงคข์องโครงการประสบผลส าเรจ็ และก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อสงัคมอย่างแทจ้รงิ 

9.1.2 บุคคลหรอืหน่วยงานผู้ขอต้องพสิูจน์ไดว้่าการบรจิาคเพื่อการกุศลดงักล่าวไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้ง
กบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนใหก้บับุคคลใด หน่วยงานใด หรอืกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ 

9.2 แนวทางปฎบิตัเิกีย่วกบัเงนิบรจิาคเพือ่ประโยชน์การกุศล 

9.2.1 บรษิทัฯใชค้วามระมดัระวงัในการบรจิาคทีเ่กดิขึ้นจากค าขอรอ้งหรอื ค าชี้แนะหรอืการแนะน า
ของเจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืหุน้ส่วนทางธุรกจิ เพราะการจ่ายเงนิบรจิาคแก่องค์กรดงักล่าว อาจ
ถูกพิจารณาว่าเป็นการให้สินบนทางอ้อมเพื่อที่จะได้รบัหรือรกัษาไว้ซึ่งสญัญาธุรกิจ การ
อนุญาตของรฐับาล ข้อวินิจฉัยที่ท าให้ได้ประโยชน์ด้านภาษีหรือศุลกากร หรือเกิดความ
ไดเ้ปรยีบทางธุรกจิ  

9.2.2 บริษัทฯมีการจดัท าแผนงาน โดยการก าหนดวตัถุประสงค์ จ านวนเงินที่บริจาค องค์กรที่
ตอ้งการบรจิาค ผ่านผูท้ีร่บัผดิชอบอนุมตักิ่อนเสนอผูบ้รหิารอนุมตั ิ 

9.2.3 การบรจิาคเงนิต้องได้รบัอนุมตัจิากผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัฯ โดยเป็นไปตามหลกัปฏิบตัิ
ในนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั ต้องรบัใบเสรจ็ทีช่ดัเจนและถูกต้องทุกครัง้ โดยมกีาร
สอบทานจากคณะกรรมการจดัตัง้เกี่ยวกบัเงนิบรจิาคเพื่อการกุศลหรอืเงนิสนับสนุน หรอืจาก
ส านกัตรวจสอบภายในอย่างสม ่าเสมอ 

9.2.4 วตัถุประสงคข์องการบรจิาค ต้องมุ่งเน้นเพื่อการส่งเสรมิและพฒันาเยาวชนทีด่อ้ยโอกาสให้มี
พืน้ฐานการศกึษาทีเ่หมาะสมกบัความสามารถและสตปัิญญาเพือ่สรา้งเสรมิเยาวชนใหม้อีาชพี
ที่เหมาะสมกบัท้องถิน่นัน้ๆ และด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวงัผลประโยชน์
ใดๆตอบแทน 
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10 แนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัการให้เงินสนับสนุน  

เงนิสนับสนุน (Sponsorships) อาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวขอ้งกบัการทุจรติคอร์รปัชนั ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึ
ก าหนดนโยบายการและหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัเงนิสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม 
รวมทัง้การประเมนิผลทีไ่ดร้บัไวด้งัต่อไปนี้  

10.1 ต้องพสิูจน์ได้ผู้ขอเงนิสนับสนุนได้ท ากิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจรงิ และเป็นการด าเนินการเพื่อ
สนับสนุนให้วตัถุประสงค์ของโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคมอย่างแท้จรงิ 
ไม่ไดแ้อบอา้งเพือ่ผลประโยชน์ของกลุ่ม หรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  

10.2 ต้องพสิูจน์ไดว้่าการให้เงนิสนับสนุนหรอืประโยชน์อื่นใดที่สามารถค านวณเป็นตวัเงนิได ้เช่น การให้ที่
พกัและอาหาร เป็นตน้ ไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ต่างตอบแทนใหก้บับุคคลใด หรอืหน่วยงานใด
ยกเวน้ การประกาศเกยีรตคิุณตามธรรมเนียมธุรกจิทัว่ไป  

10.3 บรษิทัฯใชค้วามระมดัระวงัการใหเ้งนิสนับสนุน ทีเ่กดิขึน้จากค าขอรอ้งหรอื ค าชี้แนะหรอืการแนะน าของ
เจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืหุน้สว่นทางธุรกจิ เพราะการจ่ายเงนิสนับสนุนแก่องคก์รดงักล่าว อาจถูกพจิารณาว่า
เป็นการใหส้นิบนทางออ้มเพือ่ทีจ่ะไดร้บัหรอืรกัษาไวซ้ึ่งสญัญาธุรกจิ การอนุญาตของรฐับาล ขอ้วนิิจฉัยที่
ท าใหไ้ดป้ระโยชน์ดา้นภาษหีรอืศุลกากร หรอืเกดิความไดเ้ปรยีบทางธุรกจิ  

10.4 บรษิทัฯมกีารจดัท าแผนงาน โดยการก าหนดวตัถุประสงค ์จ านวนเงนิที่บรจิาค องคก์รทีต่้องการบรจิาค 
ผ่านผูท้ีร่บัผดิชอบอนุมตักิ่อนเสนอผูบ้รหิารอนุมตั ิ 

10.5 การสนับสนุนเงนิต้องได้รบัการอนุมตัิจากผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิัทฯ โดยเป็นไปตามหลกัปฏิบตัิใน
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันองค์กรการกุศลต่างๆ นัน้เป็นองค์กรตามรายชื่อที่ระบุโดย
กรมสรรพากรหรอืกระทรวงการคลงั ตอ้งรบัใบเสรจ็ทีช่ดัเจนและถูกตอ้งทุกครัง้ หรอืหลกัฐานการจ่ายเงิน
พสิูจน์ผู้รบัได้ โดยมกีารสอบทานจากคณะกรรมการจดัตัง้เกี่ยวกบัเงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงิน
สนบัสนุน หรอืจากส านกัตรวจสอบภายในอย่างสม ่าเสมอ 

 
11 แนวทางปฎิบติัในด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล 

11.1 บรษิทัฯได้ให้ความส าคญักบัปัจจยัที่เกี่ยวกบัการบรหิารบุคคลากร และจะพจิารณาอย่างรอบคอบใน
การพจิารณาคดัเลอืก การฝึกอบรม การประเมนิผลการปฏบิตังิาน การเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง หรอื
การใหผ้ลตอบแทน ตลอดจนการใหร้างวลัต่างๆ ต่อพนักงาน ซึ่งบรษิทัฯจะไดค้ านึงถงึการต่อตา้นการ
คอรร์ปัชนัอย่างเคร่งครดั  

11.2 บริษัทฯมีการให้ความรู้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานเกี่ยวกับนโยบายการ และ
มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการต่อต้านการคอรรปัชัน่ โดยมกีารบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งในหลกัสุตรการ
ปฐมนิเทศน์พนักงาน ทัง้นี้บรษิทัฯจะแจ้งให้พนักงานทราบถงึมาตรการต่างๆ ที่พนักงานต้องปฏบิตัิ
ตามพรอ้มบทลงโทษ ถา้มกีารฝ่าฝืน 
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11.3 บรษิทัฯไดม้กีารสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเกีย่วกบันโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัเพือ่ให้
พนกังานเขา้ใจอย่างถ่องแทเ้กี่ยวกบัมาตรการการต่อตา้นการคอรรปัชัน่ของบรษิทัฯ 

 
12 แนวทางการปฎิบติัเก่ียวกบัการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง  

บรษิทัฯก าหนดแนวทางการปฏบิตัิที่ชดัเจนที่จะไม่สนับสนุนทางการเมอืง กบัพรรคการเมอืง เจ้าหน้าที่
ของพรรคการเมอืง ผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ องคก์รหรอืบุคคลซึ่งมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการเมอืง ทัง้โดยตรงหรอืโดย
ออ้ม เวน้แต่เป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั  

12.1 บรษิทัฯหา้มมใิหพ้นักงานใชส้นิทรพัยข์องบรษิทัฯเพือ่ใหส้นับสนุนทางการเมอืง พรรคการเมอืงใดพรรค
การเมอืงหนึ่ง หรอืกลุ่มผูชุ้มนุมทางการเมอืงใดๆ  เพือ่แลกกบัสทิธพิเิศษหรอืผลประโยชน์อนัมชิอบ ทัง้
โดยตรงหรอืโดยออ้ม  

12.2 คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีทิธเิสรภีาพในฐานะพลเมอืง ตาม
กฎหมายรฐัธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมอืงทีส่นับสนุนการปกครองตามหลกัประชาธปิไตยของประเทศไทยได ้โดยใชท้รพัยากรและ
เวลาของพนกังานเอง  

12.3 คณะกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ และไม่
แสดงความคดิเห็นใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบรษิัทฯ มสี่วนเกี่ยวขอ้ง หรอืให้การสนับสนุน
พรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ่ง หรอืกลุ่มชุมนุมทางการเมอืงใดๆ อนัอาจน าไปสู่ความไม่สามคัคี
ปรองดองภายในบรษิทัฯ และประเทศชาต ิ

 
13 รายงานแจ้งการทุจริตคอรร์ปัชนั  

13.1 พนักงานทุกคน เมื่อพบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ข่ายการทุจรติคอรร์ปัชนัทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ จะต้องแจง้
ให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ร ับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ต่างๆหากมีข้อสงสยั หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคบับัญชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่
รบัผดิชอบเกีย่วกบัการตดิตาม การปฏบิตัติามจรรยาบรรณของบรษิทัฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ทีก่ าหนดไว้ 

13.2 บรษิทัฯ ใหค้ ามัน่สญัญากบัพนักงานทุกคนว่า พนักงานจะไดร้บัการปกป้องใหพ้น้จากการแก้แค้นตอบ
แทนในการรายงานทีไ่ดท้ าขึน้โดยสุจรติการสือ่สารและการเปิดเผยขอ้มลู 

13.3 บรษิทัฯ ไดส้ื่อสารขอ้มูลต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการมาตรการการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั เพื่อใหผู้้มี
ส่วนได้ส่วนเสยีในกลุ่มต่างๆ ได้รบัทราบ โดยผ่านช่องทางดงันี้ การฝึกอบรมพนักงานใหม่ ข่าวสาร 
บอรด์ประชาสมัพนัธ ์รายงานประจ าปี และวธิอีื่นๆ ทีเ่หมาะสม 
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13.4 บรษิทัฯ มกีารเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูเ้กี่ยวขอ้งและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีกลุ่มต่างๆ ผ่านทาง รายงานประจ าปี 
เวบ็ไซด์ (Website) ของบรษิทัฯ หรอืวธิอีื่นๆ ตามเหมาะสม เพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯมกีารด าเนินงาน
เกีย่วกบัมาตรการการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนั ทีโ่ปร่งใส และตรวจสอบไดบ้รษิทัฯฯ จะมกีารทบทวน
นโยบายการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชนัอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหส้อดคล้องกบัเกณฑ ์กฎหมาย และ
แนวทางปฏบิตัติ่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
14 ช่องทางการร้องเรียน /แจ้งเบาะแส  

บริษัทฯได้ก าหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส จากการกระท าผิดกฎหมายหรือ
จรรยาบรรณหรอืละเมดินโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนั หรอืพฤตกิรรมทีอ่าจ สอ่ถงึการทุจรติหรอืประพฤติ
มชิอบของบุคคลในองคก์ร ซึง่รวมถงึพนกังาน ผูบ้รหิารและผูม้สีว่นไดเ้สยี  

14.1 เพื่อส่งเสรมิการด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกบัหลกัการ
ก ากบัดูแลกจิการที่ด ีพนักงานทุกระดบัสามารถ รายงาน/ร้องเรยีน โดยสุจรติถงึการปฏิบตัทิี่ขดัหรอื
สงสยัว่าจะขดัต่อเรื่องดงักล่าว ใหบ้รษิทัฯรบัทราบเพื่อจะได้ปรบัปรุงแก้ไข หรอืด าเนินการใหเ้กดิความ
ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีม่กีารใหค้วามคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลูโดยสุจรติแก่หน่วยงานก ากบัดแูลดว้ย  

14.2 ขอบเขตการแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน เมื่อมขีอ้สงสยั หรอืพบเหน็การกระท าน่าสงสยัว่าฝ่าฝืนหลกั
ปฏบิตัทิีด่ ีดงัเรื่อง การฝ่าฝืนการปฏบิตัติามหลกัการและแนวปฏบิตัขิองนโยบายการการก ากบัดูกจิการ
ที่ด ีและนโยบายการการต่อต้านการคอร์รปัชนั การฝ่าฝืนตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และ
การไดร้บัความไม่เป็นธรรมในการปฏบิตังิาน  

14.3 ช่องทางในการแจง้เบาะแสหรอืรอ้งเรยีน สามารถแจง้ผ่าน 2 ช่องทาง ดงันี้  
(1) กล่องรบัความคดิเหน็  
(2) การจดัสง่จดหมายทาง Website ของบรษิทัฯ 

14.4 ขอ้มูลการแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนตอ้งเป็นความจรงิ มคีวาม ชดัเจน หรอืพอทีจ่ะน าสบืหาขอ้มูลที่
ได้รบัจะถอืเป็นความลบั และไม่มกีารเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแส หรอืผู้ร้องเรยีนต่อสาธารณชน หาก
ไม่ได้รบัความยินยอมผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน จะได้รบัความคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะ เป็น
พนักงาน หรอืบุคคลภายนอก ผู้รบัข้อร้องเรยีนและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องกบั กระบวน การตรวจสอบหา
ขอ้เทจ็จรงิ ต้องเกบ็ขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นความลบั จะเปิดเผยเท่าทีจ่ าเป็น โดยค านึงถงึความปลอดภยั
  

14.5 ขัน้ตอนการด าเนินการ 

14.5.1 เมื่อลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้ก าหนดชัน้ความลับตามเนื้อหาของเรื่อง และ
ด าเนินการ โดยส่งให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนด าเนินการหาข้อเท็จจริง และสัง่การตามอ านาจ
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หน้าที่ ส่งส าเนาเรื่องให้ฝ่ายทรพัยากรบุคคลทราบเบื้องต้น เพื่อเตรียมให้ค าแนะนาการ 
ด าเนินการดา้นระเบยีบวนิัย หรอือื่น ๆ และส่งส าเนาเรื่องใหผู้จ้ดัการใหญ่ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบเรื่อง 

14.5.2 การรวบรวมขอ้เทจ็จรงิและสัง่การผู้ดูแลเรื่องร้องเรยีน ด าเนินการหาขอ้เทจ็จรงิ และให้ขอ้
แนะนาผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหม้กีารประพฤต ิหรอืปฏบิตัทิีเ่หมาะสมต่อไป หากตอ้งมกีารลงโทษทาง
วนิยัควรปรกึษากบัฝ่ายทรพัยากรบุคคล เพือ่ใหก้ารลงโทษเป็นไปตามระเบยีบบรษิทัฯไดแ้ละ
ให้ส่งข้อเทจ็จรงิ ผลการด าเนินการและการสัง่ลงโทษแล้วแต่กรณีไปให้ผู้จดัการใหญ่ และ
คณะกรรมการตรวจสอบผ่านผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขัน้เพือ่ทราบหรอืพจิารณาสัง่การ 

14.5.3 กรณีเป็นเรื่องรอ้งเรยีนจากผูไ้ม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาขอ้มูลเพิม่เตมิไดเ้พยีงพอ ใหผู้ดู้แล
เรื่องรอ้งเรยีนส่งรายงานผลการตรวจสอบขอ้มูล และความเหน็เกี่ยวกบัเรื่องรอ้งเรยีนนัน้ไปที่
ผูจ้ดัการใหญ่ โดยผ่านผูบ้งัคบับญัชา ตามล าดบัขัน้ เพือ่ขอแนวทางการด าเนินการทีเ่หมาะสม
ต่อไป หากเหน็ว่า ไม่สามารถด าเนินการตามขอ้รอ้งเรยีนได ้ขอ้รอ้งเรยีนนัน้จะถูกปิดเรื่องไป 
และให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนส่งส าเนาให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนทราบ เพื่อรายงานแก่
ผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป หากผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิแลว้ พบว่า ผูถู้กรอ้งเรยีนไม่มคีวามผดิ หรอืเป็นเรื่องทีเ่กดิจากความเขา้ใจผดิ หรอื
ได้ให้ขอ้แนะนาแก่ผู้ถูกร้องเรียน หรอืผู้ที่เกี่ยวข้องให้มกีารประพฤตหิรอืปฏิบตัิที่เหมาะสม
แล้ว และพจิารณาเห็นว่า ควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มกีารลงโทษใด ๆ ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน 
เสนอเรื่องดงักล่าวแก่ผู้บงัคบับญัชาล าดบัขึ้นไป เพื่อขออนุมตัปิิดเรื่อง และส าเนาเรื่องให้ผู้
ประสานงานเรื่องร้องเรียน เพื่อแจ้งแก่ผู้ร้องเรยีนทราบ และรายงานแก่ผู้จดัการใหญ่ และ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

14.5.4 การสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ ในกรณีทีผู่ด้แูลเรื่องรอ้งเรยีน และฝ่ายทรพัยากรบุคคลเหน็ว่า จะตอ้ง
มกีารลงโทษทางวนิัย ใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคล เสนอเรื่องต่อผูจ้ดัการใหญ่ ใหไ้ดร้บัทราบ และ
สัง่การ เพือ่ด าเนินการตามระเบยีบของบรษิทัฯต่อไป 

14.5.5 การแจง้ผลสรุปต่อผูร้อ้งเรยีนและการปรบัปรุงแก้ไขผูดู้แลเรื่องรอ้งเรยีน ด าเนินการตามค าสัง่
การของผูจ้ดัการใหญ่ ใหข้อ้แนะน าในการปฏบิตัทิีเ่หมาะสมต่อไป และแจง้ผลการด าเนินการ
ให ้ผูร้อ้งเรยีนทราบ และบนัทกึผลของการด าเนินการเกี่ยวกบัเรื่องร้องเรยีนไว ้โดยน าเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

14.5.6 การรอ้งเรยีนโดยไม่สุจรติหรอืผดิช่องทาง หากการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน ใหถ้อ้ยค า หรอืให้
ขอ้มลูใดๆ ทีพ่สิจูน์ไดว้่ากระท าโดยไม่สุจรติ หรอืท าผดิช่องทางกรณีเป็นพนักงานของบรษิทัฯ 
จะได้รบัการลงโทษทางวนิัย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกที่การกระท าให้บรษิทัฯ ได้รบัความ
เสยีหาย ทางบรษิทัฯ จะพจิารณาด าเนินคดกีบับุคคลนัน้ๆ ดว้ย 
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14.6 มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรอืผูร้อ้งเรยีน 

14.6.1 บริษัทฯจะเก็บข้อมูลและตวัตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็น
ความลับ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึงความปลอดภัย และความ
เสยีหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูลหรอืบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รบัความเสียหาย จะ
ไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยกระบวนการทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม 

14.6.2 บรษิทัฯใหค้วามคุม้ครองพนักงานทีป่ฏเิสธหรอืแจง้เรื่องคอรร์ปัชนัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ โดย
มนีโยบายการที่จะไม่ลดต าแหน่งหรอืให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏเิสธหรอืแจ้งเรื่องคอรร์ปั
ชนัทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ แมว้่าการกระท านัน้ จะท าใหบ้รษิทัฯสูญเสยีทางธุรกจิกต็าม พรอ้ม
กบัไดม้กีารสือ่สารใหก้บัพนักงานทุกคนทราบเกี่ยวกบันโยบายการนี้อย่างชดัเจน โดยการแจง้
ผ่านบอร์ดประชาสมัพนัธ์ แผ่นพบั Website รายงานประจ าปี หรือวิธีการอื่นๆ ตามความ
เหมาะสมรวมถงึการสอดแทรกไวใ้นกจิกรรมประจ าปี การจดัฝึกอบรมพนกังานเป็นต้นทัง้นี้ทุก
ภาคสว่นในบรษิทัฯ ตอ้งปฎบิตัติามนโยบายการนี้อย่างเคร่งครดั 

 
15 การส่ือสาร 

บรษิทัฯมกี าหนดการสื่อสารและขอ้มูลต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกบัมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั ไปยงั
บรษิทัในเครอื กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้การค้า คู่แข่งทางธุรกจิ และผู้ที่มสี่วนได้เสยีทุก
กลุ่ม ใหไ้ดร้บัทราบ ดงันี้  

15.6 บรษิทัฯ จะประกาศใหพ้นักงานทุกคนไดร้บัทราบ โดยจะมกีารเผยแพร่ผ่านทาง Internet ของบรษิทัฯ 
รวมถงึการจดัท าแผ่นพบั การประกาศฝ่ายบอรด์ประชาสมัพนัธ ์รวมทัง้การจดัท าสือ่ต่างๆ ทีแ่สดงถงึ
แนวนโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนัเพือ่สือ่สารใหทุ้กฝ่าย/แผนกรบัทราบโดยทัว่กนั 

15.7 บริษัทฯก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะได้เข้ารับการอบรม ที่จัดขึ้นโดย
หน่วยงานภาครฐัหรอืองคก์รภาคเอกชนทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืรบัทราบแนวทางการปฏบิตัติามนโยบายการ
ต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนัอย่างต่อเนื่อง  

15.8 บรษิทัฯจดัใหม้กีารพบปะระหว่างผูบ้รหิารและพนักงานเป็นประจ าทุกปี และเปิดโอกาสในการสื่อสาร 
ท าความเขา้ใจเกีย่วกบันโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนัและแนวปฏบิตั ิ

15.9 การสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปัชนัและแนวทางการปฏิบัติผ่านการอบรมปฐมนิเทศ
พนกังานเขา้ใหม่ทุกรายโดยเจา้หน้าทีฝ่่ายบรหิารงานบุคคลและธุรการของบรษิทัฯ 

15.10 การจดัท าจดหมายหรอืเอกสารแจง้ใหลู้กค้าและคู่ค้าทุกรายทราบเพื่อสื่อสารนโยบายในเรื่องการรบั /
มอบ ของขวญั ของก านลั ของแจก การใหก้ารเลีย้งรบัรองลูกคา้า การรบั/มอบสิง่ตอบแทน เป็นตน้ 
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15.11 การจดัท าขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนัให้เป็นเงื่อนไขในสญัญาการท า
ธุรกจิระหว่างบรษิทักบัคู่สญัญาหรอืลูกคา้เพือ่เป็นการสื่อสารแจง้ใหลู้กคา้รบัทราบตัง้แต่แรก ณ วนัที่
เริม่ท าธุรกจิระหว่างกนั 

 
16 การเปิดเผยข้อมูล 

บรษิัทฯ มกีารเปิดเผยข้อมูลเรื่องมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนัแก่พนักงาน ผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้น 
ลูกคา้ คู่คา้ ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม และผูเ้กี่ยวขอ้ง ผ่านรายงานประจ าปี (Annual Report), Website ของบรษิทัฯ 
หรอืวธิกีารอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯและบรษิทัย่อย มกีารด าเนินงานที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้

แนวทางการปฏบิตั ิ

16.1 การเปิดเผยขอ้มลูทางเวป็ไซตบ์รษิทั https://www.nine.co.th 

16.2 รายงานการเปิดเผยขอ้มลูประจ าปี แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี แบบ 56-2 
 

17 การบนัทึกและเกบ็รกัษาข้อมูล (books and records) 

บรษิัทฯ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูลตามนโยบายการ ซึ่งมคีวามมุ่งมัน่ที่จะรกัษามาตรฐาน
เกีย่วกบัระบบงาน ระบบคอมพวิเตอร ์ระบบการสือ่สารขอ้มลู ซึง่เป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัในการสรา้งระบบการควบคุมที่
มปีระสทิธิภาพ โดยจะด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกจิของกลุ่มฯ ตลอดจนการวางรูปแบบและต้นทุนของ
มาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมดแูลใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของขอ้มลู ระบบงาน และระบบของคอมพวิเตอร ์ 

แนวทางการปฏบิตั ิ

17.1 ก าหนดความรบัผดิชอบผูใ้ชง้านและผูด้แูลขอ้มลูทัง้ระบบงานและระบบคอมพวิเตอรท์ัง้หมด  

17.2 ประเมินความเสี่ยงและสร้างระบบควบคุมความเสี่ยงให้ เหมาะสมต่อสภาวะแวดล้อมที่มีการ
เปลีย่นแปลง  

17.3 สรา้งระบบป้องกนัขอ้มลู ระบบงาน ระบบคอมพวิเตอร ์และบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง 

17.4 สร้างระบบรกัษาขอ้มูลเพื่อป้องกนัการเขา้ดูขอ้มูล การแก้ไข การท างานขอ้มูลโดยมชิอบ ไม่ว่าจะ
เป็นการกระท าโดยอุบตัเิหตุ หรอืดว้ยความตัง้ใจ 

 
 
 
 

https://www.nine.co.th/
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18 การเปิดเผยและส่ือสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

18.1 แนวทางการแจง้ใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งทราบโดยทัว่ไป 

18.1.1 การประชาสมัพนัธบ์นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

18.1.2 การจดัท าแผ่นพบัหรอืประกาศ เพือ่แจกจ่ายทัว่ไป 

18.1.3 การประชาสมัพนัธผ์่านเครอืขา่ยในบรษิทัฯ เช่น e-mail วารสารประชาสมัพนัธ ์

18.1.4 การจดัท าสือ่หรอืสิง่ของหรอืสญัลกัษณ์ใดๆ ทีแ่สดงถงึแนวนโยบายการการต่อต้านการทุจรติ
คอรร์ปัชนั 

18.1.5 การจดักจิกรรมหรอืรณรงคร์่วมกนัระหว่างพนักงาน ผูบ้รหิาร บรษิทัฯย่อย ลูกคา้ คู่คา้ ผูม้ี
ส่วนได้เสียอื่นๆ หรือประชาชนทัว่ไป โดยมีการสอดแทรกวัตถุประสงค์สนับสนุน
แนวนโยบายการการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั  

 
18.2 การแจง้ใหลู้กคา้และคู่คา้ทราบ 

18.2.1 จดัท าขอ้มูลเกี่ยวกบัมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนัใหเ้ป็นเงื่อนไขหนึ่งในสญัญาธุรกิจ
ระหว่างบรษิทัฯกบัคู่สญัญาหรอืลูกค้า เพื่อเป็นการแจ้งใหลู้กค้าทราบตัง้แต่วนัทีเ่ริม่ท าธุรกิจ
ระหว่างกนั ตวัอย่าง ขอ้ความ เช่น ในสญัญาให้บรกิารเช่ารถยนต์ควรมเีงื่อนไข “ผูเ้ช่า” หรอื 
พนักงานหรอืตวัแทนของผูเ้ช่าจะต้องไม่เรยีกหรอืรบัเงนิหรอืทรพัยส์นิใดๆ จากพนักงานหรอื
ตวัแทนของผู้ให้เช่าเพื่อตดัสนิใจเข้าท าสญัญาธุรกิจหรอืเช่ารถกบัผู้ให้เช่าตามเงื่อนไขของ
สญัญานี้ ในกรณีทีคู่่สญัญาใดพบการกระท าดงักล่าวใหแ้จง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึการกระท า
นัน้ให้คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงทราบโดยเรว็ และคู่สญัญาทัง้สองฝ่ายมสีทิธบิอกเลกิสญัญาธุรกจิ
หรอืสญัญาเช่ารถยนต์นัน้ โดยมติอ้งชดใชค้วามเสยีหายทีอ่าจมขีึน้ 

18.2.2 จดัพมิพ์ขอ้ความที่แสดงให้ทราบว่าบรษิัทฯมนีโยบายต่อต้านการคอร์รปัชนัทุกรูปแบบและ
สนับสนุนให้ทุกคู่สญัญามกีารปฏบิตัเิช่นเดยีวกนั โดยการท าหนังสอืแจ้งคู่ค้า และแสดงป้าย
แถลงนโยบายให้ทราบได้โดยทัว่ไปว่า  “ บริษัทฯมีนโยบายการให้บุคคลากรทุกคน
ต่อต้านและไม่ยอมรบัการทุจริตคอรร์ปัชนัทุกรูปแบบ รวมทัง้สนับสนุนให้ท่านปฏิบติั
เช่นเดียวกัน ทัง้น้ี เพือ่ร่วมกันสร้างสังคมแห่งความโปร่งใส  ความเชือ่มัน่ ความ
ซือ่สตัยท์างธรุกิจ ” 

18.2.3 จดัท าสญัลกัษณ์หรอืสื่อใดๆ ทีแ่สดงถงึแนวนโยบายการการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั บน
สิง่ของเพือ่ใหแ้ก่ลูกคา้หรอืคู่คา้ เช่น ในช่วงเทศกาลต่างๆ หรอื ในโอกาสทางธุรกจิ หรอืในการ
สง่เสรมิการจ าหน่ายของบรษิทัฯ 
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18.2.4 จดัท าจดหมายหรอืเอกสารแจ้งใหลู้กค้าและคู่ค้าทุกรายทราบเพื่อสื่อสารนโยบายการในเรื่อง 
การรบั/มอบของขวญั ของแจก การเลี้ยงรบัรองลูกค้า การให้การรบัรองคู่ค้า การรบั/มอบสิง่
ตอบแทน เป็นต้น โดยมกีารทบทวนและแจ้งคู่ค้า โดยท าในช่วงเทศกาลต่าง ๆ หรอื ในช่วง
โอกาสทางธุรกจิ  

 
18.3 การสือ่สารใหพ้นกังานทราบ ผูบ้รหิาร กรรมการบรษิทัฯ และบรษิทัฯย่อย 

18.3.1 น านโยบายการต่างๆ ของบรษิทัฯ คู่มอืมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั และเอกสารที่
เกี่ยวขอ้งแสดงเผยแพร่ไว้ในเครื่องมอืสื่อสารภายใน ส าหรบัพนักงานที่ไม่ได้อยู่ในเครอืข่าย
หรอืไม่มอีุปกรณ์คอมพวิเตอรใ์ชส้ือ่สาร ฝ่ายทรพัยากรบุคคลเป็นผูด้ าเนินการพมิพแ์จก 

18.3.2 ติดประกาศที่บอร์ดประชาสมัพนัธ์พนักงาน เกี่ยวกบัข่าวสารและนโยบายการต่อต้านการ
ทุจรติคอรร์ปัชนัเพื่อใหพ้นักงานได้ทราบถงึเหตุการณ์ต่าง ๆ และปฏบิตัใินแนวทางทีถู่กต้อง
ตรงกนั 

18.3.3 จดัให้มกีารพบปะระหว่างผู้บรหิารกบัพนักงานอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ และใช้โอกาสน้ีในการ
สื่อสาร ท าความเขา้ใจเกี่ยวกบันโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั รวมทัง้ถามตอบข้อ
สงสยัในการปฏบิตั ิปัญหาทีเ่กดิขึน้ และหาแนวทางทีเ่หมาะสมร่วมกนั 

18.3.4 ในการรบัสมคัรพนักงาน ต้องให้พนักงานใหม่ทราบถงึนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปั
ชนั ทีบ่รษิทัฯยดึถอือยู่ ซึง่สามารถชีแ้จงไดใ้นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทัง้ของบรษิทัฯ 

18.3.5 จดัใหม้กีารสือ่สารผ่านช่องทางของบรษิทัฯ เช่น บอรด์ประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

 
19 การควบคมุภายในด้านการทุจริตคอรร์ปัชนั 

บรษิทัฯมกีารควบคุมภายในโดยค านึงถึงความสอดคล้องกบันโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั โดย
มอบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายใน ไดจ้ดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปี ซึ่งบรษิทัฯใหค้วาม
เป็นอิสระและไม่จ ากัดขอบเขตแก่ผู้ตรวจสอบฯในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยงัมีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้
ตรวจสอบบญัชรีบัอนุญาตทุกๆไตรมาสและทุกปี  

คณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบในการจดัใหม้กีารควบคุมเพือ่ใหม้ัน่ใจว่าธุรกจิทีด่ าเนินการในขอบเขต
ที่ถูกต้องเหมาะสม โดยปฏิบัติตามนโยบายการและกฎหมายและข้อก าหนดที่บังคับใช้กับธุรกิจนั ้น 
คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามและตรวจสอบว่าพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายการหรือตามขัน้ตอนที่
เกีย่วขอ้ง และสอดคลอ้งตามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีร่ะบุถงึอย่างสม่าเสมอ  
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20. การติดตาม ทบทวน และการประเมินผล  

บรษิทัฯก าหนดให้มกีารตดิตาม ทบทวน และประเมนิผล นโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนัและแนวทาง
ปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอทุกปี โดยไดแ้ต่งตัง้และมอบหมายคณะท างานโครงการต่อต้านการทุจรติคอรร์บัชนั (CAC) 
และใหทุ้กฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งมคีวามรบัผดิชอบในการตดิตามและทบทวนการปฏบิตังิาน หากมขีอ้สงสยัว่ากจิกรรมที่
ท าหรอืรายการธุรกจิใดๆอาจละเมดินโยบายฯนี้ หรอืละเมดิฎหมาย หรอืขอ้ก าหนดต่างๆ จะต้องรายงานขอ้มูล
ดงักล่าวต่อกรรมการผูจ้ดัการหรอืผูเ้กี่ยวขอ้งตามช่องทางในการแจง้เบาะแสหรอืรอ้งเรยีน 

แนวทางการปฏบิตั ิ

20.1 ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองเกี่ยวกบัการปฏบิตัติาม
คู่มอืการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละจรยิธรรมธุรกจิที่บรษิทัฯ ก าหนดขึ้น ซึ่งรวมถงึนโยบายการก ากบั
ดูแลกจิการ จรยิธรรมทางธุรกจิของบรษิทัฯ โดยการใหผู้บ้รหิาร และพนักงาน มสี่วนร่วมในกจิกรรม
การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัและแนวทางปฏบิตัใินการป้องกนัอย่างสม ่าเสมอ 

20.2 จดัใหม้ฝ่ีายตรวจสอบภายใน ท าหน้าทีต่รวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบรหิารความเสีย่ง การ
ก ากบัดแูลกจิการ และใหข้อ้เสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการตรวจสอบตามแผนการบรหิารความ
เสีย่งและควบคุมภายใน รบัผดิชอบในการทดสอบและประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชนัอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อใหม้กีารน านโยบายฯไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธผิล ตลอดจนตดิตาม ทบทวนและปรบัปรุง
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม ่ าเสมอ โดยน าเสนอผลการประเมินต่อคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯตามล าดบัอย่างทนัเวลา 

20.3 บรษิัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ก ากบัดูแลการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการ
ทุจรติคอรร์ปัชนั โดยก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงันี้ 

20.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานมาตรการและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั 

20.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการการประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน และให้
ค าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมีเพื่อลดความเสี่ยงนัน้ โดย
ผูบ้รหิารตอ้งน าค าแนะน าไปปฏบิตัติ่อไป 

20.3.3 คณะกรรมการตรวจสอบควรได้รบัขอ้มูลและรายงานจากหน่วยงานตรรวจสอบภายใน หรอื
รายงานรบัรองจากหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกบัความเพยีงพอและประสทิธผิลของการปฏิบตัิ
ตามนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั โดยคณะกรรมการตรวจสอบควรรายงานผลการ
ตรวจสอบนัน้ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ และให้ค าแนะน าข้อควรปฏิบัติแก่
คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร 

 




